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Wandeling
de groene stad

Maastricht is ontstaan aan de vruchtbare oevers  
van de Maas en omringd met groene heuvels. 

De Maasstad heeft in haar groei ook veel industrie 
aangetrokken met sporen in de grond, lucht en het water. 
Met de kennis van nu kunnen we de stad groen en gezond 

ontwikkelen, hoe ziet dat er in de toekomst uit? 
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A
We starten bij Mosae Forum aan de Maas. Om de rivier 

geschikt te maken voor de scheepvaart, houdt Rijkswaterstaat 
het waterpeil kunstmatig hoog met stuwen. Met één 

bediencentrale in Maasbracht worden acht sluizen, één 
beweegbare brug en vier stuwen op het traject Maastricht-
Belfeld bediend. De overige drie stuw-/sluiscomplexen in  

de Maas worden nog lokaal bediend. 

De Grensmaas in Zuid-Limburg is niet bevaarbaar. Schippers 
maken daar gebruik van het Julianakanaal. Tussen Linne en 
Buggenum gebruikt de beroepsvaart het Lateraalkanaal, 

omdat de Maas daar zeer bochtig is. De Grensmaas is 
het onbevaarbare deel van de Maas tussen Maastricht en 

Roosteren. Het is de enige grindrivier die Nederland rijk is. In 
dit gebied wordt gewerkt aan bescherming tegen hoogwater 

door de stroomgeul te verbreden en uiterwaarden te verlagen. 

Al vanaf het begin van de jaren ‘90 zijn er herinrichtingsplannen 
voor de Grensmaas. De hoogwaterstanden van 1993 en 1995 

betekenden forse overstromingen in Limburg, met flinke schade 
tot gevolg. Dat leidde tot versnelling van de plannen in de vorm 
van het omvangrijke programma De Maaswerken. Bestaande 

uit de deelprogramma’s Zandmaas, Maasroute (gericht op 
verbetering van de rivier als scheepvaartroute) 

en Grensmaas.

 terug naar de kaart 



B
We steken de Wilhelminabrug over, halverwege zijn beide 

oevers goed te zien. Voor de Tweede Wereldoorlog lag er op 
de plek van papierfabriek Sappi, aan de westoever in de hoek 

van de spoorbrug en de Maas, het Quartier Amélie. 

Dit arbeiderswijkje, gebouwd door Petrus Regout en door 
de Maastrichtenaren ‘Krejjedörp’ genoemd, verdween na het 

bombardement in augustus 1944. 

Wat komt er als de Maasboulevard wordt ontwikkeld op 
de plek bij het Landbouwbelang? Komt daar een park? Een 
woonwijk? Misschien toch een Maastheater, zoals Joop van 

den Ende van plan was? En wat gebeurt er met het in onbruik 
geraakte spoorwegtracé? Komt hier een nieuwe brugverbinding 

of hergebruiken we toch de bestaande? 

 terug naar de kaart 



C
We lopen naar het Griendpark aan de oostoever, een rustige 
groenstrook meteen links aan de voet van de brug. Het vrij 

nieuwe park is genoemd naar een oude benaming voor 
het Sint Antoniuseiland, de griend, een plek waar men 

wilgentenen verzamelde. 

Is het park verstild omdat er een woonwijk achter ligt, soms 
wel Roed Dörp genoemd, met voldoende groen rondom het 
huis? Of is het omdat er een parking ligt onder het park en dit 
beperkingen oplevert voor het groeien en bloeien van groen 

en natuur? 

Hier liggen in ieder geval voldoende ontwikkelingskansen, 
meer speelruimte naast het streetcourt dat er al door Maurer 

United Architects ontworpen werd. Is hier een geschikte 
landingsplek voor een nieuwe oeververbinding of de start van 

een groene route langs de Maas? 
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D
We steken over naar de wijk Sint Maartenspoort, vernoemd 
naar een van de oude stadspoorten. In de wijk tref je pleintjes 

aan en de buurttuin Sint Maartenspoort, net huiskamers. 
Toen het buurthuis in de wijk sloot, ontstond er een 
bewonersinitiatief met als start de tuin in het hoekje 

van de Gebroeders Hermansstraat. 

Nadat de officiële gebruiksovereenkomst met de gemeente 
rond was, zijn verschillende partijen erbij betrokken zoals 

Mondriaan-Geestelijke Gezondheidszorg die nu wekelijks 
langskomen. Studenten van KoKo bieden koffie en toiletruimte 

aan en zijn aanwezig net als de vele andere buren die mee-
wieden, plukken en genieten. Deze buurt ligt bijzonder 

aantrekkelijk tussen de stationsomgeving en de binnenstad in. 

Welke kansen voor ontwikkeling zijn hier? Waar zijn de huidige 
en toekomstige inwoners bij gebaat? Is het fijn als in de 

toekomst de grenzen van de wijk, de oostelijke oprit naar de 
Noorderbrug en het winkelcentrum verschuiven en men kan 

doorsteken naar de wijk Limmel? 
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E
We lopen via de woonwijk naar het treinstation in Wyck dat in 
1913 werd gebouwd naar ontwerp van George van Heukelom, 
in Maaslandse renaissancestijl. Het station is in de loop van de 

tijd ingrijpend veranderd en het is eigenlijk niet meer voor 
te stellen dat er ooit aparte wachtkamers waren voor 

arrestanten en zwakzinnigen. 

Het station vormt de zoveelste barrière in de stad om van oost 
naar het centrum te komen. De A2 is al ondergronds gelegd, 
maar het spoor moet nog altijd getrotseerd worden: daarvoor 

zijn de voetgangersbrug (passerelle) over het spoor en de 
Scharnerwegtunnel een oplossing, maar je kan natuurlijk 

nog verder denken. Met de planstudie Stad en Spoor hebben 
gemeente, NS, Prorail, Provincie en andere partijen een brede 

toekomstverkenning gedaan. 

In 2018 is alvast de grote fietsparkeerkelder onder het 
Stationsplein opgeleverd en dat was bijvoorbeeld ook een 

mooie plaats geweest om ook onder het station door te gaan. 
De huidige passerelle wordt te smal gevonden en ideeën zijn 

al geopperd om een nieuwe en bredere brug te bouwen, 
misschien op een andere plek zelfs, zoals bij de P+R. En wat 
gebeurt er als het hele station tracé onder de grond gaat?  

De plannen voor de herinrichting van het stenige zuidelijk deel 
van het plein krijgen in ieder geval een groen karakter.

 terug naar de kaart 



F
We steken over via de passerelle en komen uit bij de oude 

Villa Wyckerveld, in 1879 gebouwd door de derde zoon van 
Sphinx-oprichter Petrus Regout toen de grond nog buiten de 

stadsmuren lag in de gemeente Meerssen. 

In 1882 werd de geplande Stationsstraat (de ‘Percée’) op 
de Villa aangesloten zodat deze behalve een royale oprijlaan 
ook gezichtsbepalend werd… tot de komst van het station, 

dat recht in het aangezicht van de villa werd gebouwd omdat 
de bewoner Regout en het gemeentebestuur met elkaar 
overhooplagen. Om de hoek van de villa lopen we langs  

het Sint Maartenscollege. 

In 1966 werd de school gebouwd in de tuin van de Villa 
Wyckerveld (waarin destijds de Maastrichtse huishoudschool 

was gevestigd). Van het park bleven slechts enkele oude 
bomen en een bescheiden plantsoen bewaard. Nu beslaat de 

scholengemeenschap middelbaar onderwijs 
(vwo, havo en vmbo). 

Er zijn gedachten om deze plek een andere invulling te geven, 
bijvoorbeeld door diverse Maastrichtse scholen bij elkaar te 
brengen. In het kader van de bereikbaarheid is het geweldig  

als dichtbij het station centrale voorzieningen liggen. Of worden 
de buitenwijken wel erg saai als het werk en onderwijs alleen 

maar rond het station ligt? En wat betekent dat verder  
voor de wijken? 
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G
We wandelen naar de Groene Loper, het wonder dat in de 
afgelopen jaar gezorgd heeft voor enorme transformaties. 

We buigen naar links om de Groene Loper af te lopen 
richting Wittevrouwenveld. Hier zien we de nieuwbouw die 

geïnspireerd is op de huizen aan de Maastrichtse singels. 
Behalve de vergroening zijn de bestaande wijken aan het 

veranderen en niet alleen door de grondprijzen die 
omhoog zijn gegaan. 

De vernieuwing van de huizen zorgt voor nieuwe bewoners 
en een sociaal proces waarbij grotere diversiteit tot meer en 
andere type winkels leidt. De huidige bewoners moeten zich 

natuurlijk ook thuis blijven voelen in de wijk, maar daarnaast is 
de woningnood voor nieuwe bewoners torenhoog. Hoe geven 

we dit sociaal-maatschappelijke én fysieke proces vorm? 

Voorzieningen zoals de school waar nu kunstenaars zitten (het 
werkhuis) waar straks weer kinderen spelen, het trefcentrum 
Wittevrouwenveld en de Lourdeskerk zijn van belang voor de 
gemeenschapsvorming. Hier zie je dat het plantsoen ook een 
geweldige ontmoetingsplek is. Wist je dat het herontworpen 
Lourdesplein ooit bedoeld was als de tegenhanger van het 

Vrijthof in Maastricht-Oost? Ondanks het feit dat de A2 
onder de grond is verdwenen, blijft het verkeer 

een aandachtspunt op deze plek. 
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H
We keren om op de loper en gaan richting het MBO 
Vista college, een gebied dat vol met beloftes zit en 

ontwikkelmogelijkheden. Komt hier dadelijk een grote campus 
met diverse middelbare scholen? 

Met gezamenlijke sportaccommodaties en voorzieningen? 
Of wellicht een rechtbank, een andere kennisinstelling of iets 

anders? Het blijft een hamvraag in populaire steden, en dus ook 
in Maastricht: hoe gaan we om met onze schaarse ruimte?

 terug naar de kaart 



I
We lopen de Groene Loper af richting de Koepelkerk om het 
spoor over te gaan bij de Sphinxlunet. We lopen nu de wijk 
Céramique in, die samen met Wyck en de Stationsbuurt één 
van de 44 officiële buurten van de stad is. Céramique is in de 

jaren 1990 en vroege jaren 2000 gebouwd op de terreinen van 
de voormalige aardewerkfabriek Société Céramique. 

Het verwierf bekendheid vanwege de vele internationaal 
bekende architecten die aan de hand van het 

stedenbouwkundig plan van architect Jo Coenen aan de 
totstandkoming meewerkten. De woon- en kantorenwijk telt 
belangrijke culturele voorzieningen zoals Centre Céramique 

en het Bonnefantenmuseum. Hier is gezocht naar een goede 
balans tussen groen, verkeer en wonen. De auto is vaak 

opgenomen in interne parkings. 

De welvaart, rust en ruimte geeft een indruk van een stad die 
in slaap is gedompeld: alle straatgezelligheid en geluiden zijn 

weggewerkt. Florida aan de Maas is misschien 
wel comfortabel maar een droomscenario?
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J
Via de Hoge Brug aan het Plein 1922 steken we de Maas over 
en lopen we het stadspark in. Dit park uit de 18e eeuw werd 

eerst als De Boompjes aangeduid vanwege de aanplant en later 
werd het park getransformeerd tot een Engelse landschapstuin. 

Dit gedeelte van het park verdween toen het Kanaal Luik-
Maastricht, parallel aan de Maas, langs de Onze Lieve 

Vrouwewal werd aangelegd naar het Bassin in de jaren 1840. 
Nu is er na de aanleg van de ondergrondse parking  
een rechttoe-rechtaan groenstrook, maar nog steeds  

onverminderd populair.
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K
Wij lopen vanaf het park de kade af naar het stadskantoor, 
ofwel Mosae Forum tegemoet met de gedachten bij het 

Maaswater en de vele projecten die ooit een keer het water 
drinkbaar willen maken; toekomstmuziek!

Maastricht
van morgen
denk en doe mee.


